
A. S 

 
 

Giyinip kuşanma

Ayakkabı bağlamak ve düğme 

iliklemek dahil, kendi kendinize 

giyinebiliyor musunuz?

Saçınızı yıkayabiliyor musunuz?

Doğrulma

Düz bir sandalyeden kalkabiliyor 

musunuz?

Yatağa yatıp,  kalkabiliyor musunuz?

Yemek yeme

Etinizi kesebiliyor musunuz?

Dolu bir fincanı veya bardağı ağzınıza 

götürebiliyor musunuz?

Yeni bir karton süt veya meyva suyu 

kutusunu açabiliyor musunuz?

Yürüme

Dışarıda, düz bir zemin üzerinde 

yürüyebiliyor musunuz?

Beş basamak merdiven çıkabiliyor 

musunuz? 

Baston 

Yürüteç

Koltuk değneği

Tekerlekli sandalye

Giyinip kuşanma 

Doğrulma

Sağlık Değerlendirme Anketi

Diğer (lütfen belirtiniz………..)

Hiç zorluk 

çekmeden 

yapıyorum

Biraz 

zorlukla 

yapıyorum

Çok zorlukla 

yapıyorum

Hiç 

yapamıyorum 

Geçtiğimiz hafta boyunca yaptığınız günlük aktivitelerinizle ilgili olarak durumunuza en iyi uyan cevabı 

işaretleyiniz

Bu ankette hastalığınızın günlük yaşamdaki bazı hareketlerinizi, aktivitelerinizi nasıl etkilediğini 

öğrenmek istiyoruz. Eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa lütfen bu sayfanın arkasına yazınız veya 

bana söyleyiniz.

 Aşağıdaki aktiviteler için genelde başka bir kişiden yardım istiyor musunuz? Yardım istediğiniz aktivite varsa 

lütfen  işaretleyiniz.

Yemek yeme

Yürüme

Giyinip 

kuşanma

Doğrulma

Yemek yeme

Yürüme

Giyinme için kullanılan araçlar (düğme çengeli, 

fermuar çekici, uzun saplı ayakkabı çekeceği vs.) 

Özel yapılmış gereçler

Özel yapılmış sandalye

Yukarda sorulan aktiviteleri yaparken genelde kullandığınız yardımcı alet veya gereç varsa  lütfen işaretleyin:



A. S 

 

Total HAQ skoru:….. 

Hijyen

Kendi kendinize yıkanıp, 

kurulanabiliyor musunuz?

Küvette banyo yapabiliyor musunuz?

Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz?

Uzanma

Başınızın biraz üzerinde duran 2,5 kilo 

ağırlığındaki  bir nesneye (örneğin 

şeker torbası gibi) uzanıp, nesneyi 

aşağıya indirebiliyor musunuz? 

Eğilip yerden bir giysiyi alabiliyor 

musunuz?

Kavrama

Araba kapılarını açabiliyor musunuz?

Daha önceden  açılmış olan kavanoz 

kapaklarını açabiliyor musunuz?

Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz?

Günlük işler

Günlük işlere koşturup, alışveriş 

yapabiliyor musunuz?

Arabaya binip inebiliyor musunuz?

Yerleri süpürme veya bahçe işleri gibi 

günlük  işleri yapabiliyor musunuz?

Yükseltilmiş tuvalet oturağı

Küvet oturağı veya sandalyesi

Kavanoz açacağı (önceden açılmış 

kavanozlar için) 

Küvet tutamağı

Hijyen 

Uzanma

Tarih…………………Hastalık süreniz:………………………………………………………….

İsminiz:……………………………………………………………………. Yaşınız:…………………..

Geçtiğimiz hafta boyunca yaptığınız günlük aktivitelerinizle ilgili olarak durumunuza en iyi uyan cevabı 

işaretleyiniz:

Bu aktiviteleri yaparken genelde kullandığınız yardımcı alet veya gereç varsa  lütfen işaretleyin:

Bir yere uzanmak için uzun saplı gereçler

Banyoda kullanmak için uzun saplı gereçler

Günlük işler

Kavrama

Uzanma

Hijyen

Hiç zorluk 

çekmeden 

yapıyorum

Biraz 

zorlukla 

yapıyorum

Çok zorlukla 

yapıyorum

Hiç 

yapamıyorum 

 Aşağıdaki aktiviteler için genelde başka bir kişiden yardım istiyor musunuz? Yardım istediğiniz aktivite varsa 

lütfen  işaretleyiniz.

Elle kavrama ve bir şeyleri açma

Günlük işler (ev işleri, alış-veriş)

Diğer (belirtiniz ………………………….)


